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Gemeente Brummen - Bijlage 5 Gebruikelijke hulp (INT14.4242) behorende bij 
Beleidsregels Jeugdhulp 
 
Gebruikelijke Hulp 
 
Inleiding 
Binnen de Wmo en Jeugdwet gaan wij er van uit dat het gebruikelijk is dat ouders, partners, 
inwonende kinderen en huisgenoten in bepaalde mate de zorg voor een gezinslid of 
huisgenoot op zich nemen. Dit heet gebruikelijke ondersteuning. Dit betekent dat als het 
mogelijk is op een andere manier in de ondersteuningsvraag te voorzien (sociaal netwerk) 
geen individuele of maatwerkvoorziening wordt ingezet. Dit document dient als denkrichting 
voor wat over het algemeen normaal wordt gevonden om tenminste voor elkaar te 
betekenen. Het betreft een denkrichting, want wat voor de één de gewoonste zaak van de 
wereld is, is dat voor een ander niet omdat hij of zij bijvoorbeeld niet over bepaalde 
vaardigheden beschikt. Van dit denkkader kan beargumenteerd worden afgeweken. De 
gemaakte afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.  
________________________________________ 
Gebruikelijke hulp door partners, ouders en huisgenoten 
Gebruikelijke hulp bestaat uit de activiteiten die partners, ouders van kinderen of 
huisgenoten normaal gesproken geacht worden voor elkaar te doen. Welke ondersteuning 
mensen elkaar moeten bieden, hangt af van hun sociale relatie. Hoe intiemer de relatie, des 
te meer ondersteuning ze elkaar horen te geven. 
Het is van belang te weten welke activiteiten partners, ouders van kinderen en huisgenoten 
al geacht worden te doen vanuit andere verplichtingen zoals het uitvoeren van 
huishoudelijke taken. Dit weegt mee bij de mate waarin zij overbelast zijn of dreigen te 
raken en bij de vraag in hoeverre van hen verlangd kan worden om bijvoorbeeld 
ondersteuning te bieden aan hun partner, kind of huisgenoot. 
Als een naaste activiteiten moet aanleren die onder gebruikelijke ondersteuning vallen, dan 
kan de naaste ondersteuning krijgen bij het aanleren ervan. Als de cliënt een partner heeft 
die de gebruikelijke ondersteuning kan leveren, wordt die geacht dat te doen zolang de 
cliënt het niet zelf kan. Dat neemt niet weg dat de cliënt in staat moet worden gesteld de 
activiteiten aan te leren.  
Voor zover een partner, ouder, volwassen kind en/of elke andere volwassen huisgenoot 
geobjectiveerde beperkingen heeft en/of kennis/vaardigheden mist om gebruikelijke 
ondersteuning ten behoeve van de cliënt uit te voeren en deze vaardigheden niet kan 
aanleren wordt van hen geen bijdrage verwacht.  
  
 
Voor zover de cliënt zich in de terminale levensfase bevindt, wordt geen bijdrage verwacht 
van een partner, ouder, kind en/of andere huisgenoot. 
 
________________________________________ 
Gebruikelijke ondersteuning van ouders voor kinderen 
Wat gebruikelijke ondersteuning van ouders voor hun kinderen is, hangt vooral af van de 
leeftijd van het kind. Bij een baby of klein kind is de gebruikelijke inzet van ouders veel 
groter dan bij een 15-jarige. Wat kan meespelen is dat bepaalde handelingen bij een 
gehandicapt kind veel langer kunnen duren dan bij een gezond kind. 
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Als kinderen van 12 jaar en ouder geen intieme persoonlijke verzorging van hun ouders 
wensen, valt deze ondersteuning niet onder de gebruikelijke ondersteuning. Over de 
invulling hiervan worden afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. De leeftijdsgrens 
van 12 jaar is gerelateerd aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO): 
kinderen vanaf 12 jaar hebben eigen beslisbevoegdheid wat betreft de lichamelijke 
integriteit. 
Het is gebruikelijk dat ouders tijdens schoolvakanties meer aandacht en tijd aan hun 
kinderen besteden. Voor ondersteuning die boven die gebruikelijke inzet gaat, en die niet 
binnen het sociale netwerk en hulp door vrijwilligers kan worden opgevangen, kan een 
individuele/ maatwerkvoorziening worden ingezet. 
Het is niet ongebruikelijk dat ouders extra aandacht besteden aan hun kind, bijvoorbeeld 
door thuis oefeningen met het kind te doen of het te begeleiden naar zwemles. 
Kinderoppas, naschoolse opvang en dergelijke is gebruikelijk. Ook het instrueren van een 
oppas of begeleider is in eerste instantie de taak van de ouder. Als dat niet mogelijk is, 
bestaat er zonodig tijdelijk aanspraak op coaching en begeleiding. Het is wel mogelijk om de 
bovengebruikelijke ondersteuning tijdens de opvang te indiceren als een kind door zijn 
beperkingen of zorgbehoefte geen gebruik kan maken van (reguliere) kinderopvang. 
Hiermee kan de extra ondersteuning tijdens de opvang worden bekostigd. De opvang zelf 
blijft echter de (financiële) verantwoordelijkheid van de ouders. 
Voor de beoordeling van de omvang van gebruikelijke ondersteuning gelden zekere marges. 
Er zijn nu eenmaal ‘makkelijke’ en ‘moeilijke’ kinderen (tegenstribbelen is niet ongewoon). 
Een standaardkind bestaat niet. Ook bij gezonde kinderen kan de ondersteuning per dag in 
omvang verschillen. Ondersteuning uit wmo of jeugdhulp komt pas aan de orde in een 
chronische situatie waarin de gebruikelijke ondersteuning in vergelijking met gezonde 
kinderen van dezelfde leeftijd wordt overschreden. Ook weegt mee of de ondersteuning 
gemakkelijk uitgevoerd kan worden tijdens de dagelijkse ondersteuning voor het kind. 
Bijgevoegd zijn richtlijnen over wat gebruikelijke ondersteuningis  van ouders voor kinderen 
bij verschillende leeftijden is. Deze richtlijnen zijn achtergrondinformatie bij het opstellen 
van een gezins- of ondersteuningsplan. 
________________________________________ 
Gebruikelijke ondersteuning niet kunnen leveren door verplichte werktijden partner 
Voor zover de verplichte werktijden van de partner tot gevolg hebben dat deze bepaalde 
taken niet kan uitvoeren, vallen deze taken niet onder de gebruikelijke ondersteuning. 
Bijvoorbeeld als de partner ploegendienst moet draaien, of vanwege het werk langere tijd 
van huis is. Over de invulling van de niet-uitstelbare taken, zoals de benodigde dagelijkse 
ondersteuning, worden afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan.. 
________________________________________ 
Overbelasting of beperkingen van degene die gebruikelijke ondersteuning levert 
Bij overbelasting of dreigende overbelasting van de ondersteunende huisgenoot, partner of 
ouder kan Wmo-ondersteuning worden ingezet. Het gaat erom of de partner daadwerkelijk 
de gebruikelijke ondersteuning niet kan bieden. Die beoordeling moet integraal 
plaatsvinden, niet per afzonderlijke taak. De huishoudelijke taken die iemand moet doen 
spelen daarbij ook mee. Maar ook andere ondersteuning en handelingen die een 
mantelzorger op zich neemt . 
Ook als degene die gebruikelijke ondersteuning zou moeten leveren dat niet kan doordat hij 
zelf beperkingen heeft zal geen beroep worden gedaan op deze ondersteuning.  
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De psychische belasting van ouders die een gehandicapt kind krijgen kan zo zwaar zijn dat zij 
toch zijn aangewezen op gemeentelijke ondersteuning, ook als de gebruikelijke 
ondersteuning niet wordt overschreden. Coaching en coping, een onderdeel van 
behandeling in het kader van de Zvw, kan in dergelijke situaties bijdragen tot herstel van de 
balans tussen draaglast en draagkracht. Naast behandeling vanuit de Zvw kan in dat geval 
evt. tijdelijk Wmo-ondersteuning worden ingezet (respijtzorg). 
Wanneer voor de partner, ouder, volwassen kind en/of andere volwassen huisgenoot eigen 
mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen zijn om de (dreigende) overbelasting op te 
heffen dienen deze eigen mogelijkheden en/of voorliggende voorzieningen hiertoe te 
worden aangewend. Als er sprake is van (dreigende) overbelasting vanwege het zelf leveren 
van betaalde ondersteuning, dient men die overbelasting op te heffen door deze 
ondersteuning door (andere) hulpverleners uit te laten voeren/in te kopen.  
 
Voor zover de (dreigende) overbelasting wordt veroorzaakt door maatschappelijke 
activiteiten buiten de gebruikelijke begeleiding, wel of niet in combinatie met een fulltime 
school- of werkweek, gaat het verlenen van gebruikelijke begeleiding voor op die 
maatschappelijke activiteiten.  
 
De combinatie werk of school en mantelzorg. De afspraken in het gezins- of 
ondersteuningsplan moeten dienstbaar zijn aan het deelnemen aan werk of school. En ook 
mantelzorgers moeten ondanks de geboden ondersteuning aan werk of school kunnen 
deelnemen. 
________________________________________ 
  
Richtlijn gebruikelijke ondersteuning van ouders aan kinderen 
 
Kinderen van 0 tot 3 jaar 
• hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig; 
• ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig; 
• zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen. 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 
gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden 
 
Kinderen van 3 tot 5 jaar 
• kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op 
gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer);  
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen; 
• ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers; 
• hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten 
en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;  
• hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding; 
• zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven. 
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 
gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
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Kinderen van 5 tot 12 jaar 
• kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 
25 uur/week;  
• kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv. kind 
kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is);  
• hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling; 
• zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zonodig 
zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;  
• hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar 
school, activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan.  
• hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is 
gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 
Kinderen van 12 tot 18 jaar 
• hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen; 
• kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden; 
• kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden; 
• kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen; 
• hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig; 
• hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding; 
• hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het 
zelfstandig gaan wonen).  
• hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale 
veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. 
 


